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ที� CHOW.131/2557 
วนัที� 27 มีนาคม 2557  

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี0  จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.    แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดดูเอกสารแนบ)  

2.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 วนัที� 26 เมษายน 2556 (เอกสารประกอบวาระที� 1)  
3. รายงานประจาํปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที� 2 และ 3)  
4. ขอ้มูลเบื0องตน้ของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ (เอกสาร

ประกอบวาระที� 6) 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. คาํชี0แจง เรื�อง เอกสารและหลกัฐานความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.  
8. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
9. แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุม 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2556 แบบรูปเล่ม 

 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี0  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติใหก้าํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 ในวนัศุกร์ ที� 25 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 ชั0น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที� 
30 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก)  กรุงเทพมหานคร 10110  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี0  
 

วาระที�  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 26 
เมษายน 2556 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา
ที�กฎหมายกาํหนด พร้อมทั0งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.chowsteel.com) แลว้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซึ� งจดัขึ0นเมื�อวนัที� 26 
เมษายน 2556 ซึ� งคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวถู้กตอ้งให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  
รับรองรายงานการประชุมครั0 งดงักล่าว โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบันี0ตั0งแต่วนัที� 22 
พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 

 

วาระที�  2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2556    

  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัซึ� งเกิดขึ0นในรอบปี 
2556 ซึ�งปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
 

วาระที�  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ5นสุดวันที� 31 

ธันวาคม 2556   

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ซึ� งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิ0นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
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                ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ0นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2556  ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผูส้อบบญัชีของบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึ� ง
แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2556 ที�ผ่านมา โดยสรุปสาระสาํคญัเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่าน
มาไดด้งันี0  

รายการ หน่วย:ลา้นบาท 
2555 2556 

สินทรัพยร์วม 3,792.66 3,180.09 
หนี0 สินรวม 2,514.69 1,870.62 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,277.98 1,309.47 
รายไดร้วม 4,349.17 4,813.54 
กาํไรสุทธิ 25.46 105.17 
กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุน้)  0.03 0.13 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยูใ่นงบการเงินรวมของรายงานประจาํปี 2556 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในครั0 งนี0ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

วาระที�  4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล  

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากวา่ ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักสาํรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บริษทักาํหนด ทั0งนี0  
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ0นอยูก่บัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน ความจาํเป็น 
และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตตามที�คณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั0 งคราวในเมื�อเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั0น 
และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 

จากผลการดาํเนินงานในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 103.11 ลา้นบาท โดยสัดส่วนโครงสร้างเงินลงทุนและกระแสเงิน
สดของบริษทัทาํให้บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการบริหารจดัการประกอบกบั
บริษทัมีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการประจาํปี 2556 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ดงันี0   
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั0งแต่ปี 2554 ถึง 2556  

รอบผลการดาํเนินงาน  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1. กาํไรสาํหรับปีตามงบการเงินบริษทั (ลา้นบาท)    193.00  24.57 103.11 
2. จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น)  800 800 800 
3. อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.10 
4. เงินปันผลจ่ายทั0งสิ0น (ลา้นบาท) 80.00 - 80.00 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสาํหรับปี 41.45% - 77.59% 

                 

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร
สุทธิประจาํปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี0  
1. เห็นควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปีตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 จาํนวน 5,300,170 บาท 
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2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2556 จากผลการดาํเนินงานตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 30 
กนัยายน 2556 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั0 งที� 5/2556 เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ
ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน 80.0 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัที� 4 ธนัวาคม 2556  

3. เห็นควรอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากผลการดาํเนินงานตั0งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 เนื�องจากบริษทัมีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี�ปุ่น 

 

วาระที�  5  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั5งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2557 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั0งที�ไดมี้
การแกไ้ขเพิ�มเติม) และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้.43 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั0งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประจาํทุกปี นอกจากนี0  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีหากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ที� สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที�ครบ 5 รอบบญัชี
ติดต่อกนับริษทัจะแต่งตั0งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื�อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ประจาํปี 2557 โดยการแต่งตั0งครั0 งนี0 เป็นรอบปีที� 7 ติดต่อกนั จากรอบปีบญัชี 2551-2557 เนื�องจากมีความเชี�ยวชาญใน
การสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม รวมทั0งปฏิบติัหน้าที�ในปีที�ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี นางสาว       
นงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4334 ไดป้ฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันจากรอบปีบญัชี 2551-2555 จึงพิจารณาแต่งตั0 ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เพิ�มเติม 
 

ทั0งนี0  บริษทัที�เป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที�เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั 
บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
แต่งตั0งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั และ/หรือ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี0    
1. อนุมติัแต่งตั0งผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

� นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 218  และ/หรือ 
(เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2556 รวม 1 ปี)  
(แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั)   

� นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2982 และ/หรือ 
 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย) 
  (แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั) 

� นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5599   
 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย)  
 (แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั)  
 

โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ทั0งนี0  ผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
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บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั, บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั และผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอ
ชื�อขา้งต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�
เกี�ยวขอ้งของบริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซึ�งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของบริษทั 
เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั, บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั และผูส้อบบญัชีดงักล่าว  
2.  อนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557  
คณะกรรมการบริษทัโดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าสอบบญัชีบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท รายละเอียดเป็นดงันี0   

รายละเอียด ปี 2556 (หน่วย:บาท)  ปี 2557 (หน่วย:บาท) 
บริษทั บริษทัยอ่ย 1 แห่ง บริษทั บริษทัยอ่ย 3 แห่ง 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 400,000 55,000 440,000 280,000 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไตรมาส 300,000 45,000 330,000 180,000 
ค่าสอบทานงบการเงินบริษทัยอ่ย 2 แห่งในประเทศญี�ปุ่ น 
หมายเหตุ : อยูร่ะหว่างดาํเนินการจดัตั0ง 

- - 160,000 - 

ทั0งนี0  ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2556 วงเงินไม่เกิน 850,000 บาท ในระหวา่งปี 2556 บริษทัมี
การจดัตั0งบริษทัยอ่ยเพิ�มเติม 2 แห่ง มีค่าสอบบญัชีเท่ากบั 160,000 บาท  
 

วาระที�  6  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ขอ้ 71 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 21 กาํหนดวา่ 
ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั0 งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดยกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งใน
ปีแรก และปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนนั0นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที�อยู่
ในตาํแหน่งนานที�สุดนั0นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�จะออกตามวาระนี0อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่
ก็ได ้ 
 

บริษทัมีกรรมการทั0งสิ0น 10 ท่าน กรรมการ 3 ท่าน ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี0  ไดแ้ก่  
รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ กรรมการ ประธานกรรมการ 
2. นายนพปฏล เจสนั จิรสนัติa  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี�ยง  

 

ทั0งนี0  จากการที�บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อรับการพิจารณา
เลือกตั0งเป็นกรรมการของบริษทั ในช่วงระหวา่งวนัที� 8 ตุลาคม 2556 - วนัที� 15 มกราคม 2557 นั0น พบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตั0งเป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการที�ครบ
กาํหนดออกตามวาระในครั0 งนี0  ดว้ยเหตุนี0  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัซึ�งไม่รวมกรรมการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้และเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั0 งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งอีกครั0 งหนึ� ง เนื�องจากเป็นบุคคลที�มีคุณวฒิุและวุฒิภาวะ และสามารถให้คาํเสนอแนะและขอ้คิดเห็นที�ดีต่อ
บริษทัเสมอมา 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในการแต่งตั0งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ� ง ทั0งนี0  ประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทั 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื�นๆ รวมทั0 งข้อมูล
ความสมัพนัธ์ของผูไ้ดรั้บเสนอชื�อปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
 

หมายเหตุ: สาํหรับวาระการเลือกตั0งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 กาํหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็น ดงันี0   
1)    ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ�งเสียงตามจาํนวนหุ้นที�ตนถือ 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ท ั0งหมดตาม 1) เลือกตั0งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั0งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั0งในครั0 งนั0น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั0งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั0งในครั0 งนั0น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี0ขาด 
 

วาระที�  7  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 

วตัถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ควรกาํหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ� งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที�เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั0งเพียงพอที�จะจูงใจและรักษากรรมการที�มีคุณภาพไวก้บับริษทั ซึ� งค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2557 ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาแลว้  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนซึ�งไดมี้การดาํเนินการตามกระบวนการกลั�นกรองและพิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและเทียบเคียงกบับริษทัในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัตลอดจนคาํนึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดยใหป้รับปรุงเพิ�มวงเงินค่าตอบแทนรวมในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท จากปี 2556 ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัไวไ้ม่เกิน 4,000,000 บาท โดยองคป์ระกอบค่าตอบแทน เป็นดงันี0   
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2557 (ปีที�เสนอ) ปี 2556 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

(อตัราใหม่)  

เบี0ยประชุม  
(บาท/คน/ครั0 ง) 

(อตัราเดมิ) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน) 

เบี0ยประชุม 
(บาท/คน/ครั0 ง) 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
20,000 
15,000 

 
30,000 
20,000 

 
15,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 
10,000 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 
10,000 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

 
- 
- 

 
15,000 
10,000 

(3) สิทธิประโยชน์อื�นๆ 
1. การประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการ

และเจา้หนา้ที�บริหาร 

 
ทุนประกนั 100,000,000 บาท 

ค่าเบี0ยประกนัไม่เกิน 400,000 บาท  

 
ทุนประกนั 100,000,000 บาท 

ค่าเบี0ยประกนัไม่เกิน  300,000 บาท 
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(4) โบนัส ค่าเบี5ยประกนัภัยทางธุรกจิ ค่าตอบแทน

พเิศษ และค่าตอบแทนอื�น 
 

การจ่ายโบนัส ค่าเบี0 ยประกันภัยทางธุรกิจ 
ค่ า ต อ บ แ ท น พิ เ ศ ษ  แ ล ะ ค่ า ต อ บ แ ท น อื� น 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรร 
และเมื�อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน
ทุกรูปแบบแลว้ กาํหนดให้มีจาํนวนเงินไม่เกิน 
5,000,000บาท  

การจ่ายโบนัส ค่าเบี0 ยประกันภัยทางธุรกิจ 
ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าตอบแทนอื�น 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้
จดัสรร และเมื�อรวมค่าตอบแทนกรรมการ
ของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว  กําหนดให้มี
จาํนวนเงินไม่เกิน 4,000,000  บาท 

  

ทั0งนี0  กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี0ยประชุม สาํหรับการจ่ายค่าเบี0 ยประชุม
จะจ่ายเป็นรายครั0 งเฉพาะครั0 งที�เขา้ประชุม 
  

อนึ�ง ในปี 2556 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัเป็นจาํนวนเงิน  2,775,000 บาท ซึ� งเป็นการจ่าย
โดยไม่เกินหลกัเกณฑข์า้งตน้ ทั0งนี0ตามรายละเอียดที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 
  

วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
  ทั0งนี0  บริษทัไดมี้มติกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 ในวนัที� 19 
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน          
วนัที� 20 มีนาคม 2557 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัและเวลาดงักล่าว  
 

อนึ� ง เพื�อความสะดวกหากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวไดด้ว้ยตนเองท่านอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื�น หรือกรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมหนงัสือฉบบันี0   
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ�ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใชเ้ฉพาะ
กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั0งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้าก www.chowsteel.com 
โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหนึ� งตามที�ระบุไวเ้ท่านั0น และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัภายใน         
วนัที� 24 เมษายน 2557 โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย ทั0 งนี0  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม ตามที�กาํหนดใน          
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6  มามอบต่อประธานที�ประชุมหรือผูที้�ประธานกาํหนด ณ สถานที�ประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม โดยบริษทัจะ
เปิดรับเอกสารและหลกัฐานเพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั0งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
( ดร.ปรัชญา  เปี� ยมสมบูรณ์ ) 

ประธานกรรมการ 
 

หมายเหตุ :  ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูคาํบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 และเอกสารประกอบการประชุมในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัได ้ตั0งแต่วนัที� 25 มีนาคม 2557 ที� www.chowsteel.com ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์/การประชุมสามญัผูถื้อหุน้” 
และสามารถส่งคาํถามเกี�ยวกบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ล่วงหนา้ไดที้� ir@chowsteel.com  


